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Θέμα: Αναφορά 1327/2009 του M. Z. (Ολλανδός), σχετικά με τις εικαζόμενες
απαράδεκτες εμπορικές πρακτικές της ολλανδικής εταιρείας παροχής 
καλωδιακών υπηρεσιών UPC 

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων διαμαρτύρεται καθώς είναι πρακτικά αδύνατο να χρησιμοποιήσει τη συσκευή 
εγγραφής βίντεο για να εγγράψει ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα. Σημειώνει ότι άλλοι 
πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης δίνουν στους τηλεθεατές τη δυνατότητα παρακολούθησης 
ενός προγράμματος ενώ παράλληλα εγγράφουν ένα άλλο στη συσκευή εγγραφής βίντεο. Στην 
περίπτωση ωστόσο του αναφέροντα, αυτό είναι μόνο δυνατό χρησιμοποιώντας μια συσκευή 
εγγραφής βίντεο που παρέχει η UPC. Υποστηρίζει ότι αυτό παραβιάζει την αρχή της 
ελευθερίας επιλογής των καταναλωτών και σημειώνει ότι η συσκευή εγγραφής βίντεο της 
UPC είναι υποδεέστερη σε σχέση με άλλες που είναι διαθέσιμες στην αγορά. Είναι της 
άποψης ότι αυτό αποτελεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και ζητεί σχετική δράση από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2. Παραδεκτό

Κρίθηκε παραδεκτή στις 22 Δεκεμβρίου 2009. Ζητήθηκαν πληροφορίες από την Επιτροπή 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 202(6).

3. Απάντηση της Επιτροπής, ελήφθη στις 19 Φεβρουαρίου 2010.

Ο αναφέρων είναι πελάτης της ολλανδικής εταιρείας παροχής καλωδιακών υπηρεσιών UPC 
Nederland ("UPC"). Ισχυρίζεται ότι οι πελάτες της UPC υποχρεούνται να καταφύγουν στον 
εξοπλισμό της UPC (DVR) εάν επιθυμούν να παρακολουθούν ένα ψηφιακό πρόγραμμα ενώ 
παράλληλα εγγράφουν ένα άλλο. Εναλλακτικός εξοπλισμός θα επέτρεπε μόνο την εγγραφή 
του παρακολουθούμενου ψηφιακού προγράμματος ή την εγγραφή ενός ψηφιακού 
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προγράμματος με ταυτόχρονη παρακολούθηση ενός αναλογικού. Σε αντίθεση, όλοι οι 
υπόλοιποι πάροχοι ψηφιακής τηλεόρασης επιτρέπουν την ταυτόχρονη παρακολούθηση και 
εγγραφή διαφορετικών προγραμμάτων επιτρέποντας στους πελάτες τους να χρησιμοποιούν 
τη συσκευή εγγραφής της επιλογής τους. Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι οι συσκευές εγγραφής που 
προσφέρει η UPC είναι χαμηλής ποιότητας και πολύ απλοί καθώς δεν έχουν μοντέρνα 
χαρακτηριστικά όπως βελτίωση ανάλυσης (upscaling) και ενσωματωμένη μονάδα εγγραφής
DVD.

Με βάση τα παραπάνω, ο αναφέρων υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά της UPC (i) παραβιάζει 
την ελεύθερη επιλογή των καταναλωτών που θα έπρεπε να έχουν την επιλογή χρήσης τους 
εξοπλισμού της αρεσκείας τους και (ii) αντιμετωπίζει άδικα τους υπόλοιπους κατασκευαστές 
συσκευών εγγραφής DVD λόγω των επακόλουθων μικρότερων πωλήσεων.

Πρέπει καταρχάς να σημειωθεί ότι υπάρχει έλλειψη σαφήνειας ως προς τη συμπεριφορά για 
την οποία διαμαρτύρεται ο αναφέρων, κάτι που καθιστά αδύνατη μια διεξοδική ανάλυση 
σύμφωνα με το δίκαιο του ανταγωνισμού της ΕΕ. Φαίνεται να υποστηρίζεται από την 
αναφορά ότι οι αποκωδικοποιητές της UPC είναι εξοπλισμένοι με διπλό δέκτη που επιτρέπει 
μόνο σε συσκευές εγγραφής της UPC την ταυτόχρονη παρακολούθηση και εγγραφή 
ψηφιακών προγραμμάτων, ενώ αποκλείεται εξοπλισμός τρίτων από αυτή τη λειτουργική 
δυνατότητα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην Επιτροπή, οι 
διαθέσιμοι αποκωδικοποιητές της UPC αποτελούνται είτε από συσκευές μονού δέκτη που 
από τη φύση τους επιτρέπουν μόνο την εγγραφή του παρακολουθούμενου προγράμματος, ή
Ψηφιακές Συσκευές Βίντεο (DVR), δηλ. αποκωδικοποιητές διπλού δέκτη με ενσωματωμένη 
συσκευή εγγραφής βίντεο. 

Στο βαθμό που ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η UPC περιορίζει τον ανταγωνισμό απαιτώντας 
από τους πελάτες, που επιθυμούν να παρακολουθούν ταυτόχρονα και να εγγράφουν δύο 
διαφορετικά προγράμματα ψηφιακής τηλεόρασης, να καταφύγουν σε μία από τις προσφορές 
διπλού δέκτη της UPC, πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η εικαζόμενη συμπεριφορά συμβαίνει 
στις Κάτω Χώρες και ότι η Επιτροπή δεν έχει στην κατοχή της στοιχεία που να υποδηλώνουν 
ότι η εν λόγω αγορά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα υπερέβαινε τα εθνικά σύνορα, ή ότι οι 
επιπτώσεις της εικαζόμενης συμπεριφοράς στον ανταγωνισμό θα επεκτείνονταν πέρα από την 
ολλανδική επικράτεια. Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να ερευνήσει 
την εν λόγω συμπεριφορά1, λόγω και της ανάγκης εστίασης των περιορισμένων πόρων της 
στις συμπεριφορές εκείνες που είναι περισσότερο επιβλαβείς προς τους καταναλωτές στο 
σύνολο της εγχώριας αγοράς.2

Οι πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τον αναφέροντα δεν επιτρέπουν στην Επιτροπή να 
εντοπίσει επακριβώς την αντιανταγωνιστική συμπεριφορά που καταγγέλλεται και σε κάθε 
περίπτωση, λόγω της περιορισμένης ύπαρξης του φαινομένου στην ολλανδική επικράτεια, 
                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη συνεργασία στο πλαίσιο του Δικτύου των Αρχών Ανταγωνισμού, 
ΕΕ C101/43 της 27.4.2004, παράγραφοι 5 έως 15.
2 Ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προτεραιότητες της Επιτροπής στην 
εφαρμογή του Άρθρου 82 της Συνθήκης ΕΚ για καταχρηστική πρακτική αποκλεισμού από επιχειρήσεις που 
κατέχουν δεσπόζουσα θέση, ΕΕ C45/7 της 24.2.2009, παράγραφοι 5 έως 6.
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δεν αποτελεί εύλογη αιτία για έρευνα σε βάθος από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα συνεχίσει 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις που συμβαίνουν στον συγκεκριμένο χώρο για να διασφαλίσει 
ότι οι καταναλωτές θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν επιλογή υπηρεσιών και ότι θα 
διατηρηθεί ο ανταγωνισμός στον τομέα.


